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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. väljendab muret asjaolu pärast, et 

kontrollikoja aruandes rõhutatakse taas, et 

ITERi tegevuse keerukus tähendab riski, et 

ühisettevõtte poolt ITERi projekti 

ehitusetapiks eraldatud summa võib veel 

märgatavalt suureneda, kuid samas 

tunnistatakse, et mitmes valdkonnas on 

tehtud märkimisväärseid edusamme, mis 

mõjutavad kogu projekti 

juhtimisstruktuuri; 

3. väljendab muret asjaolu pärast, et 

kontrollikoja aruandes rõhutatakse taas, et 

ITERi tegevuse keerukus tähendab riski, et 

ühisettevõtte poolt ITERi projekti 

ehitusetapiks eraldatud summa võib veel 

märgatavalt suureneda, mis muudab ITERi 

eelarve prognoosimatuks ja seab ohtu 

muud ELi programmid, eelkõige 

teadusprogrammid; tunnistab siiski, et 

mitmes valdkonnas on tehtud 

märkimisväärseid edusamme, mis 

mõjutavad kogu projekti 

juhtimisstruktuuri; 

Or. en 



 

AM\1124063ET.docx  PE603.716v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0108/2 

Muudatusettepanek  2 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte 

2016/2194(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. rõhutab, et ühisettevõte haldab 

ITERi projekti tehtavat liidu osamaksu 

ning eelarvepiirang 6 600 000 000 eurot 

tuleb säilitada kuni aastani 2020; toonitab 

ka, et ITERi projekti puhul on peamine 

väljakutse tagada, et peetakse kinni 

realistlikust ajakavast ja eelarvest ning 

võimalikud kõrvalekalded või probleemid 

tuvastatakse võimalikult varajases etapis; 

võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande 

osas „Asjaolu rõhutamine“ märgitakse 

taas, et eelarvepiirang 6 600 000 000 

eurot, mis on 2010. aastal ehitusetapiks 

algselt ette nähtud eelarvelistest kuludest 

kaks korda suurem summa, ei sisaldanud 

ettenägematuid kulusid; võtab seega 

teadmiseks mõningad edusammud 
ühisettevõtte 2015. aasta sissemaksu 

ajakohastatud määra osas, mis on 

terviklikum number; on teadlik, et 

hiljutised muudatused, mida selles suhtes 

ikka veel tehakse, on projekti edu jaoks 

keskse tähtsusega; 

4. rõhutab, et ühisettevõte haldab 

projekti ITER tehtavat liidu osamaksu ning 

eelarvepiirang 6 600 000 000 eurot kuni 

aastani 2020 tuleb säilitada; rõhutab, et 

nimetatud summa, mis on esialgsetest 

eelarvelistest kulutustest kaks korda 

suurem, ei sisalda komisjoni poolt 2010. 

aastal võimalike ettenägematute kulude 

katmiseks välja pakutud 663 000 000 

eurot; juhib ka tähelepanu asjaolule, et 

ühisettevõte ei ole veel ajakohastanud 

hinnangut oma osaluse suuruse kohta 

ITERi projektis pärast ehitusetapi 

lõppemist; nõuab tungivalt, et ühisettevõte 

esitaks enne 2017. aasta lõppu 

ajakohastatud, integreeritud ja täpse 

üldhinnangu oma osaluse suuruse kohta 

ITERi projektis pärast ehitusetapi 

lõppemist; rõhutab, et ITERi projekti 

peamiseks proovikiviks on tagada, et 

peetaks kinni ajakavast ja eelarvest ning 

välditaks mis tahes uusi võimalikke 

probleeme või kõrvalekaldeid; märgib 

seetõttu rahuloluga, et ühisettevõtte 2015. 

aasta osamaksu ajakohastatud määr on 

terviklikum number; on teadlik, et 

muudatused, mis hiljuti selles suhtes tehti 

ja mida jätkuvalt tehakse, on projekti edu 

jaoks keskse tähtsusega; 

Or. en 
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